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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ CASAL D’ESTIU

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CASAL

Aquest any el casal ha constat de 8 torns:
 Del 25 al 27 de juny, del 30 de juny al 4 de 4 juliol, del 7 a l’11 de juliol, del 14 al 18 de juliol, del 21 al 25 de

juliol, del 28 al 31 de juliol, de l’1 al 5 de setembre i del 8 al 10 de setembre.

Les opcions horàries han estat:
 de 9 a 13h,
 de 9 a 15h amb el dinar
 de 9 a 16’30h.

Independentment de l’opció triada per a les famílies, el dimecres i el divendres tots els nens/es feien la franja de 9 a
16’30h i tenien el dinar inclòs amb pícnic de l’escola.

Per compensar que els petits (de p3 fins a 2n) anaven a la piscina al matí, a la tarda venia un tallerista especialitzat a
fer, cada setmana, una activitat diferent.

Les famílies que ho han necessitat han pogut utilitzar el servei d’acollida matinal de 7’30 a 9h. L’últim torn de setembre
no es va oferir el servei per a falta de nens/es.

L’equip de monitors/es està format per a persones que durant l’any ja treballen amb nosaltres.

MENJADOR

Aquest casal hem començat amb la nova empresa que gestionarà el proper curs la cuina: Pam i Pipa. La novetat és que
dimecres el grup de grans (3r en amunt) anaven a la piscina tot el dia i dinaven de pícnic. I els divendres tots els grups
sortien fora tot el dia i  també amb pícnic.

NOVETATS INTRODUÏDES

Aquest any hem introduït varies novetats, algunes respecte a les activitats (sortida setmanal piscina, sortides en
bicicleta per la platja) i altres en quan l’organització i increment de la comunicació amb les famílies (difusió, fotos casal,
enquesta valoració...)

1. Cartell Difusió:

Per fer-nos conèixer per les famílies tant de l’escola com de fora, vàrem fer un cartell, que després vam anar
penjant a diversos llocs del barri, Biblioteca, Matas i Ramis, Galeries D’Horta, Mercats, Botigues....., també és
va fer un cartell gran per poder-lo penjar a l’escola com a reclam.

2. Reunió Monitors:

Ens vàrem reunir amb els monitors unes 3 setmanes abans de començar el casal per veure  quines activitats es
farien i com estaven distribuïts els monitors i els grups d’infants.
Va ser força interessant ja que ells també van expressar el seu malestar per alguns temes, vàrem arribar a un
acord i decidir que el pròxim any les reunions havien de ser abans i que el casal s’havia de començar a
organitzar amb més temps, tant per ells com per la comissió.
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3. Inscripcions:

Les inscripcions es van fer com cada any durant dues setmanes, després és va ampliar el termini al juny. Més
tard al juliol alguns pares van preguntar si podien apuntar els nens al setembre, vam tornar a obrir
inscripcions per setembre, per així poder organitzar millor les dues primeres de setembre, tant amb monitors
com menjador.

4. Fotos del casal:

Després d’haver parlat amb els monitors, ells tenien la sensació de que no es valorava la seva feina dins al
casal es va decidir fer fotos i vídeos per poder-los posar a la pàgina web i així que tothom pogués veure les
activitats i tot els que es feia.

5. Sortides:

Aquest any al no tenir piscina, hem fet una sortida setmanal a la piscina, el grans han anat a La Clota i el petits
a la Creueta de Coll, durant les setmanes que eren pocs nens han anat tots a la Creueta del Coll.

Després cada divendres tots els grups han realitzat alguna sortida adient a la seva edat, els grans han anat
amb bici i a la platja i els petits han anat a diversos museus.

6. Piscina:

Aquest any la novetat més important,  ha estat la substitució de la piscina per una oferta més àmplia
d’activitats per tal d’evitar la problemàtica que teníem cada any amb el vandalisme, els desperfectes, o
l’augment del cost del casal per la vigilància contractada.

Hem valorat que era millor destinar els diners del pressuposts a fer més activitats; sortides, jocs d’aigua al pati
de l’escola, tallers  i eliminar la piscina de l’escola. Segons l’enquesta ha sigut tot un èxit i cap família ha trobat
a faltar la piscina al pati de l’escola.

7. Ajuts econòmics Gressol:

També es van fer els tràmits perquè les famílies necessitades poguessin obtenir ajudes i poder realitzar el casal
sense cap obstacle, es van atorgar 13 beques.

8. Enquesta:

També s’ha fet una enquesta a les famílies que han participat al  Casal per saber el grau de satisfacció amb el
Casal i els canvis introduïts aquest any, l’enquesta servirà per tenir en compte aspectes a millorar per  l’any
vinent.

De les 83 famílies que hem tingut al casal han fet l’enquesta 23, una participació 27.70%, normalment en
enquestes online la resposta sol estar al voltant del 30% de participació, així que és prou correcte.

Adjuntem els resultats de l’enquesta en un annexa i com a informació important destaquem:

a. La meitat de les famílies han portat dos fills al Casal, la distribució per edats ha estat bastant correcte
tenint en compte que cada any varia l’edat dels assistents i dels monitors del que es disposa, el grup
de mitjans de 1er i 2n s’hauria de mirar com distribuir el proper any, com a dada a tenir amb compte.

b. L’organització, informació e inscripcions en general han estat bastant ben valorats, i veuen molt
positiu poder fer el pagament en dos terminis.
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c. Sobre l’horari de casal la valoració es bona, tot i que es demana la possibilitat d’ampliar l’horari fins
les 17h, no com acollida sinó com horari habitual del casal, hem de tenir en compte que tota l’oferta
que tenim a Horta actualment és fins les 17:00h.

d. El grau de satisfacció sobre el monitors és força bo, encara que les famílies demanen monitors més
joves, i que siguin nois,  sobretot en el grup de grans.

e. El menjador, satisfactori, cal afegir que el tema pic-nic era molt complert però tenir en compte
d’evitar repetir l’embotit els dies de pícnic dins la mateixa setmana.

f. L’espai de menjador, de cara l’any vinent és demana que hi hagi una continuïtat amb l’escola amb
l’hàbit de rentar-se les dents. Els nens els cridava molt l’atenció no seguir treballant aquest hàbit que
com han fet durant tot l’any.

g. S’han valorat molt bé les sortides a les piscines, tant a la Clota com a la Creueta del Coll. Estaria bé de
valorar altres opcions aquàtiques diferents.

h. Han comentat també com a millora no repetir les mateixes sortides cada setmana, sobretot el grup
de grans com la de la bicicleta que s’ha fet cada setmana. I d’oferir als més grans activitats més
“canyeres”.

En resum la totalitat dels participants de l’enquesta, recomanarien el casal a altres famílies i això és una dada
molt significativa per tenir en compte positivament.

Per finalitzar l’enquesta, vam preguntar si serien ben rebudes per part seva que s’oferís, de manera opcional,
sortir de colònies ( diferenciant-se l’oferta de les colònies de l’escola ) el 91% dels participants els agradaria
aquesta possibilitat i la valoren positivament, la primera setmana de juliol és la més votada per les famílies.
També proposen una nova activitat que seria poder dormir una nit a l’escola.
S’han recollit totes les propostes per millorar el servei  i tot el que sigui possible.

ACTIVITATS

El centre d’interès d’aquest casal ha estat: Vine a la festa! Cada setmana hem celebrat una festa popular.
1r torn: Han participat 29 nens/es. Hem celebrat una Festa Major (popular a tot arreu, inspirada en Barcelona). Ens
hem inspirat amb les festes de gràcia. El dilluns un pregoner ha donat el toc d’inici de la festa i ens ha dit que al llarg de
la setmana cada grup ha de guarnir el seu passadís. El fi de festa ha estat  un concurs de guarniments, on ha guanyat el
grup que ha tingut el millor guarniment i que n’ha fet  la millor presentació.

2n torn: Han participat 70 nens/es. Aquesta setmana hem fet una Romeria Vikinga (Pontevedra). El dilluns va
desembarcar un vaixell amb víkings  en busca de la millor poció. Al llarg de la setmana vam fer diferents begudes per a
saber amb quina es quedaran els víkings. Ho vam celebrar amb ells abans de que agafessin el vaixell per a marxar.
Aquesta setmana la sortida va ser els petits i mitjans al museu Marítim a visitar l’exposició dels Víkings. Els grans
sortida en bicicleta pel Passeig Marítim.

3r torn: Han participat 59 nens/es. Ha estat la setmana dels San Fermín (Pamplona). Cada dia al matí hem fet el
“Xupinazo” i “l’encierro”. Al final de la setmana hem celebrat  una petita mostra gastronòmica simulant cada grup  una
tasca i entre tots provar els diferents “montaditos”.
Aquesta setmana la sortida va ser petits i mitjans al museu de la xocolata i els grans sortida en bicicleta pel passeig
marítim.
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4t torn: Han participat 43 nens/es. Hem participat de la  Festa de la Tomatina (València). Hem fet  la presentació de la
setmana amb uns tomàquets de titella. Hi haurà diferents tomàquets, de forma i de color, aquests han reclamat que
no tots els tomàquets son vermells i que per demostrar-ho ens han convidat a fer una festa de colors ( amb  pols de
colors)
Aquesta setmana la sortida va ser per petits i mitjans al Parc de les aigües i els grans sortida en bicicleta pel passeig
marítim

5è torn: Han  participat 16 nens/es. Hem descobert la Ruta dels tambors (Terol). Un avi ens explicarà la tradició del seu
poble ja que està molt preocupat per a què no es perdi la tradició. La tradició consisteix en que al llarg d’uns dies no es
pot escoltar el silenci, a cada hora per tot arreu sempre hi ha algú tocant el tambor.
Nosaltres vam fabricar els nostres tambors per tal de poder-ho celebrar tots junts i així cada grup va poder fer el seu
espectacle.
Aquesta setmana la sortida va ser tots junts al Cosmocaixa.

6è torn: Han participat 11 nens/es.  Vam viure els Carnavals (de Cadis).  Es van presentar la Cucurbita i el Pepo i ens
van explicar que van estar voltant i van viure moltes maneres de celebrar el carnaval. Així al llarg de la setmana cada
grup es va preparar la seva disfressa i es va inventar un espectacle per a celebrar-ho tots junts.
Aquesta setmana la sortida va ser el dijous, últim dia, i vam anar tots junts a la piscina de la Creueta del Coll.

7è torn: Han participat 23 nens/es. Vam celebrar la festa de Sant Medir amb una petita variant. La reina dels Caramels
ens va venir a explicar la festa, però resulta que li havien agafat els caramels, la vam haver d’ajudar a trobar-los per tal
de poder celebrar la festa. La cloenda d’aquesta setmana no la vam acabar de fer ja que ho vam enllaçar amb el 8è
torn ja que eren pràcticament els mateixos nens/es i només eren 3 dies de torn.

8è torn: Han participat 21 nens/es. Així doncs en aquest torn, primer vam haver de trobar a la reina ja que l’havien
segrestat. Un cop provada ja vam poder celebrar la festa. En aquest torn hi van participar ??? nens/es.

Sortida el divendres tots junts al bosc Urbà.
Tant el dimecres del 7è  com el 8è torn hem anat tots junts a la Creueta del Coll.

Com a incidència dir que el 2n i 3r torn la Creueta ha estat tancada i els petits i mitjans no hi van poder anar.

Aquest casal hem començat amb la nova empresa que gestionarà el proper curs la cuina: Pam i Pipa. Els menús diaris
han sigut:

 La primera setmana han dinat diàriament i més el pic-nic: 85 nens.
 La segona setmana han dinat: 325 nens.
 La tercera setmana han dinat: 277 nens.
 La quarta setmana han dinat: 209 nens.
 La cinquena setmana han dinat: 80 nens.
 La sisena setmana han dinat: 44 nens.
 La setena setmana han dinat: 105 nens.
 La vuitena setmana han dinat: 53 nens.

Total menús casal: 1.180.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Lídia Toda,  Veronica Sant Maurici, Silvia García, Montse Paradeda, Mónica Gómez. Silvia Buyé.
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

OBJECTIUS

La comissió té com a objectius principals:

 Recerca de nous continguts interessants per publicar al web
 Donar publicitat/comunicació a informacions i temes d’interès general.
 Manteniment de la informació publicada al web de l’AMPA, facebook i twitter

Aquest any ha estat el 9è curs que funciona el web de l’AMPA i el 4t en la plataforma de Wordpress, es va escollir
aquesta plataforma per la seva gratuïtat i perquè som autònoms per la seva actualització i creiem que no perilla
quedar-se sense servei. Hem seguit presents a les xarxes socials, concretament a facebook i twitter.

ESTADÍSTIQUES

ampacarabassa.wordpress.com
Al darrer curs, s’han publicat 87 entrades/notícies, amb un total de 34.404 visites (l’any passat van ser 72
entrades/notícies i 14.630 visites en el mateix període), és a dir que em doblat les visites rebudes. Els mesos de
setembre i octubre és quan hi ha més visites, per la qual cosa entenem que reflecteix que les visites busquen
informació útil per començar el curs i després febrer/març també hi ha visites suposem de famílies que estan buscant
escola pels seus fills/es.

Les 10 pàgines més visitades van ser: Fotos (que per cert no en publiquem masses), calendari de colònies, el contacte
amb l’AMPA, Documentació, Natació, Extraescolars, Reunions, Calendari d’activitats i Activitats per a mares i pares, Què
és l’AMPA? I Com funciona?.

El fet d’estar a les xarxes socials a incrementat el nombre de vistes, ja que moltes piulades o entrades de facebook
redireccionen al web, això ho demostra que les pàgines d’on es reben més visites ara ja és facebook i en canvi és XTEC
(suposem que és gent que entra mitjançant el web de l’escola) ha baixat al segon lloc i amb la meitat de visites, seguit
per adreces de twitter.

Es reforça el que sempre ens trobem de la poca inter-activitat  mitjançant internet.

Twitter - @Ampa_carabassa
Hem triplicat en un any el nombre de seguidors, ja en són 491 (és veritat que alguns seguidors són amb intencions
comercials) i per l’altra banda nosaltres seguim al voltant de 130 usuaris, intentem no seguir als comercials ja que seria
un bombardeig de twitts. Durant el curs s’han fet 158 piulades, una mica menys que l0’any passat i ens han mencionat
en 24 piulades.

Facebook
Comptem al voltant de 196 seguidors.
Creiem que em de seguir utilitzant aquestes eines per tal de comunicar-nos amb les famílies i seguir treballant per
augmentar el nombre de usuaris/es.

LLISTES DE CORREUS PER REBRE COMUNICACIONS

Com a setè curs que funcionen les llistes de distribució de comunicació mitjançant correu electrònic.  A final de curs hi
ha aproximadament unes 400 adreces donades d’alta al servei sent el doble que el curs passat.
Aquest any s’ha deixat d’utilitzar la comunicació per motxilla, fet que ens ha permès estalvi tant en paper, temps,
recursos econòmics i humans així com la reducció de generació de residus.

http://ampacarabassa.wordpress.com
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Durant l’any s’han enviat al voltant de 48 missatges, que representa el doble que el curs passat.

ALTRES COSES

Aquesta comissió, també edita el  tríptic informatiu de les activitats/funcions/etc.. de l’AMPA  que dona una informació
molt general i que està dirigit a les famílies interessades en escolaritzar els seus fills/es a la nostra escola. Aquest tríptic
es va renovant cada curs. Aquest tríptic es lliura els dies de portes obertes i després en les reunions de benvinguda a
l’escola.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Carles De la Prida i Joan Vilademunt i col·laboració de la Miriam Nicodemus a les xarxes socials
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MEMÒRIA DE LA COORDINACIÓ DE MARES/PARES ENLLAÇ

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

Les mares i pares enllaç són la figura a la nostra escola que fa de representant o delegat de la resta de mares i pares de
la classe. Generalment hi ha 2 persones enllaç per classe, i seria bo que aquestes estiguessin al càrrec durant 2 cursos
seguits, de manera que cada curs es faci el relleu d’una d’elles i l’altra continuï, i així sempre hi ha alguna persona que
coneix bé la tasca del pare/mare enllaç.
Es mantenen unes reunions periòdiques per coordinar els temes que cada curs es volen dur a terme. Aquestes seran
de la periodicitat que calgui, tot i que el més habitual és fer-ne un parell, uns mesos abans de cadascuna de les fires
que fem anualment.
La coordinació d’aquesta comissió ha estat enguany portada per tres persones, no és necessari que siguin enllaços de
classe, amb la funció de convocar les reunions, recollir les claus de l’escola els dies assenyalats per als diferents actes i
aquelles tasques de coordinació que siguin necessàries, tot i que seria ideal que la majoria de tasques es fessin entre
tots i totes les persones enllaços.

FUNCIONS PRINCIPALS DE LES MARES/PARES ENLLAÇ

 Mitjanceres entre mares/pares i escola:
o resolució de problemes que puguin sorgir en el funcionament i/o relació pares/mares-escola-infants

(sempre i quan aquests problemes siguin col·lectius i no individuals)
o via de comunicació pares/mares-escola
o col·laborador si s’escau amb l’escola

 Organitzador com a grup/classe/curs (si s’escau, cada grup/classe/curs decidirà com vol funcionar de manera
autònoma):

o sopar de colònies, sopar de mares, sopar de pares
o sortides classe
o festes d’aniversari trimestrals
o regal curs/classe

 Organitzador com a escola-AMPA
o Mercats de 2a mà
o Col·laboradors amb la Comissió de Loteria

ACTIVITATS ORGANITZADES DURANT EL CURS 2013-2014

1 Mercat de Roba i Joguina de 2a mà
Data 15/12/2013
Descripció Es van recollir joguines i roba usada sol·licitant a les famílies articles fets servir i en bon

estat. Es van vendre tots els articles a un preu simbòlic d’1 euro amb benefici de
projectes aprovats per l’AMPA.
Es va dur a terme al matí, fent un acte festiu. Va haver-hi també un servei de Bar, en el
que es va vendre aperitiu i beguda. Les joguines i la roba que van sobrar es van donar a
l’escola i les que no es van voler es van dur al Cotolengo.

2 Loteria de Nadal
Data Novembre – desembre 2013
Descripció La comissió de Loteria va demanar la participació dels pares/mares enllaç per a poder

fer el repartiment de les participacions. Durant la reunió per a l’organització de la fira
de joguina i roba, es van repartir els talonaris a cada pare/mare enllaç. Cada enllaç es va
encarregar de repartir-ho a la seva classe, per tal que així arribés a totes les famílies de

http://ampacarabassa.wordpress.com


l’escola.
3 Mercat del llibre de 2a mà

Data 6/04/2014
Descripció Es va fer la recollida de llibres, contes , CD’s, DVD’s i jocs d’ordinador durant la setmana

anterior a la fira, sol·licitant la col·laboració de les famílies per aportar aquests articles
usats. Es van vendre a un preu simbòlic d’ 1 euro. Els llibres que van sobrar es van
repartir entre la nostra escola i d’altres amb menys recursos, la resta es van donar a una
ONG i al Cotolengo. També hi va haver servei de Bar, amb aperitiu i beguda.

Enguany la fira del llibre va convidar a tres escriptors/es: Gemma Peres, Marc Donat i
Silvia G. Guirando i a una il·lustradora Esther Burgeño. Es van fer tallers d’escriptura,
dibuix i conta contes per part dels escriptors i il·lustradora. També es van posar a la
venda publicacions seves que ens havien fet arribar els propis autors, la recaptació de
les quals era íntegra per l’autor i la llibreria, sense cap benefici per l’AMPA.
Finalment, alguns alumnes de la mateixa escola van fer petites actuacions de teatre.

4 Quina Carabassera
Data 6/04/2014
Descripció Els pares/mares de 1r són els encarregats d’organitzar la festa de comiat del curs

escolar. Una de les activitats que s’ha fet per a recollir diners és la “Quina Carabassera”.
Els pares i mares de primer van demanar a empreses material divers, amb el que van
fer lots per donar com a premis de la Quina.

5 Venda de samarretes
Data A les fires
Descripció Durant les dues fires també es va posar una paradeta per a la venda de les samarretes

del 10è aniversari de l’escola. Es va acordar un preu molt ajustat i la seva venda va ser
tot un èxit.
També es va realitzar la venda de samarretes de l’AMPA, però pel fet que hi havia molt
poques talles de nens/es en estoc quasi no se’n van vendre.

VALORACIÓ

Durant tot el curs hi ha hagut un gran esforç, feina i implicació dels pares i les mares enllaç, els resultats obtinguts han
estat molt satisfactoris.
Sabem que és un esforç i dedicació voler fer que l’escola no sigui només el que està dins l’aula i en horari lectiu. Sabem
que costa molt engrescar a pares i mares perquè hi participin, doncs tothom té moltes coses i poc temps, però com a
experiència de tots i totes els pares i mares enllaç durant aquest curs, animem a que tothom pugui participar en algun
moment a fer sentir l’escola part nostra i a fer la festa!
És molt important que pensem que el paper de pares/mares enllaç és prou important com perquè cap classe quedi
sense representació.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

La Sònia Domínguez, l’Eulàlia Urgell i la Laia Soler.
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ D’ESCOLA DE MARES I PARES

QUE FEM:

Les principals tasques d’aquest comissió són:
 Fer recerca dels recursos existents en l’àmbit esmentat
 Fer la tria dels més adients segons el perfil i interessos de les famílies
 Coordinar la contractació de les activitats
 Coordinar l’execució de les activitats pel que fa disponibilitat d’espais, horaris i material necessari
 Posar a disposició de les mares i dels pares d’un espai on compartir experiències referents a l’educació dels

fills/es

ACTIVITATS ORGANITZADES DURANT EL CURS 2013-2014

1 Xerrada “Fer de pares”
Data 06/11/2013
Contingut/Resum Per a que la tasca educativa sigui efectiva és important que els pares actuïn de forma

conjunta i coordinada i que davant dels fills es mostrin com un “equip” que
comparteix objectius i una mateixa manera d’entendre l’educació dels fills, respectant
les diferències de cadascú. Què passa quan els pares no pensem igual? Com compartir
valors i respectar a l’altre progenitor en la seva manera de fer i d’entendre la relació
amb el fills? Entenem de la mateixa manera l'autoritat? Com posem límits,
transmetem normes i creem hàbits? Com fer-ho de forma coherent i conjunta?
L'objectiu d'aquesta xerrada és abordar les dificultats que apareixen quan als pares ens
costa posar-nos d'acord i la recerca conjunta d'eines i estratègies per educar coherent i
positivament. Abordarem les vostres inquietuds i dubtes, fent servir exemples de
situacions quotidianes. La negociació i els pactes entre els pares, el respecte als acords
presos i la constant avaluació de les respostes a les situacions que requereixin de la
nostra atenció, seran bàsics per tal d'educar de forma coherent i positiva als nostres fills
i filles.

2 Xerrada: Menjar bé amb família, tot un repte
Data 04/12/2013
Persona que l’ofereix Maria Lecha. Dietista, nutricionista i mare de l’escola
Contingut/Resum La prevalença d’obesitat i altres malalties relacionades amb l’alimentació està en

augment i això entre d’altres, és degut als canvis alimentaris i estils de vida propis de la
societat actual.
OBJECTIUS:

 Donar coneixements sobre nutrició i l’alimentació equilibrada
 Saber que és l’obesitat i conèixer algunes eines necessàries per prevenir-la o tractar-la.

CONTINGUTS:
· Part teòrica:
 Introducció a la nutrició
 Definició de l’obesitat
 Recomanacions dietètiques
 Exemples de menús

· Part pràctica:  Taller confecció de menús

http://ampacarabassa.wordpress.com


MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Mònica Camacho i Esther Mariné i Silvia Tello
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ ESTIMEM ALS MESTRES

Aquesta ha sigut una comissió de caràcter temporal, que va començar i acabar el seu camí un cop fetes les accions per
donar suport a tot l’equip educatiu de l’escola. Durant l’any 2014, diferents activitats van sorgir per posar en marxa els
nostres objectius. Per una banda un escrit on exposar i compartir aquest suport i per un altre un mural que ha quedat
penjat a l’entrada de l’escola.

Un mural que es va fer gràcies a la participació no només de mares i pares sinó de molts infants de l’escola.

L’ESCRIT

OBJECTIUS

La comissió d’agraïment als mestres va sorgir des d'un grup de mares i pares de l'escola Torrent de Can Carabassa amb
la iniciativa de valorar positivament la feina del personal docent. Volem que els mestres se sentin valorats, estimats i
fer-los arribar el nostre suport per diferents motius. Com en moltes altres professions, que depenen de l’administració
pública, els afecten les retallades en aquests moments de crisi i volem que sàpiguen que donem suport als seus
esforços perquè continuïn fent la seva feina amb ganes.

 Enfront de les contínues retallades econòmiques i interferències professionals (nova LOMCE) que posen en perill un
model educatiu de convivència construït amb encert.

 Els nostres fills, que són el nostre tresor més preuat, passen moltes hores amb ells/elles, amb dedicació i
professionalitat. Estem tranquils perquè sabem que estan en bones mans!

 Veiem que s’impliquen més enllà del seu horari i atribucions estrictes. Estem per exemple, orgullosos que els
nostres fills/es sàpiguen anar en bici, gaudeixin de la biblioteca, aprenguin tot jugant a Lego, o coneguin l’entorn
gràcies a les colònies. El seu esforç, és un capital humà extraordinari per al bon desenvolupament dels nostres
fills/es.

I sobretot, volem que els i les mestres sàpiguen que no estan sols! Estem al seu costat davant un futur complicat
però preparats per encarar-lo amb força i il·lusió!

Finalment, des de l’exemple dels pares i mares, volem que els nostres fills/es, siguin conscients i agraeixin la seva feina
i el seu compromís -com a valor molt positiu d’aprenentatge.

Aquesta és una comissió temporal, que acabarà un cop fetes les accions per donar suport a tot l’equip educatiu de
l’escola.

EL MURAL

http://ampacarabassa.wordpress.com
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITAT/CURS:

L’ànim de la comissió es proposar una oferta d’activitats de tipus lúdic i esportiu i adreçades a tots els cursos, de P4 a
6é. Es van presentar 15 activitats diferents i van sortir 12.

Resum activitats amb horaris i espais durant curs 2013-2014.

Activitat P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Pre-esport dijous 16:30 a 17:45
aula psicomotricitat

DI
VE

R’
S

Futbol dilluns 16:30 a 18:00
pati - gimnàs

divendres 16:30 a 18:00
pati - gimnàs

Bollywood dilluns 16:30 a 17:45
aula psicomotricitat

Voleibol dimarts 16:30 a 17:45
pati - gimnàs

Patinatge dijous 16:30 a 17:45
pati - gimnàs

Teatre Dimarts de 16:30 a
17:45 aula especial.

divendres 16:30 a 17:45
aula psicomotricitat

dimecres 16:30 a 18:15
aula psicomotricitat

M
O

N
IT

O
R

PR
O

PIExperimentem dijous 16:30 a 17:45
aula psicomotricitat

Escacs dimarts 16:30 a 18:15
aula

Atletisme dimecres 16:30 a 17:45
pati - gimnàs

Aquest any vam fer una seguit de canvis a les activitats:

 Activitats noves: Experimentem i Atletisme
 Es substitueix iniciació esportiva i tastaolletes, ja que les inscripcions eren per sota mínims, i presentem

Experimentem i Atletisme
 S’ha descartar continuar amb Màgia 1r - 6è i Dibuix i Pintura P5 - 3r ja que no han hagut prou

inscripcions.

INSCRIPCIONS / ACTIVITATS

El número de nens inscrits ha estat inferior al curs anterior, amb una mitjana de 164 alumnes inscrits. La mitjana del
curs anterior va ser de 185 alumnes.

La activitat mes popular ha estat Teatre 4t a 6è.

Com el curs anterior l’escola ha participat en el torneig de futbol que organitza Diver’s amb grups d’alumnes d’altres
escoles.

http://ampacarabassa.wordpress.com


La mitjana trimestral de participació per activitat ha estat:

Bollywood 2n a 6è 8  alumnes

Escacs 1er a 6è 13 alumnes

Futbol 1er a 3er 18 alumnes

Futbol 4rt a 6é 12 alumnes

Atletisme 1er a 3er 13 alumnes

Patinatge P5 a 2n 15 alumnes

Pre-esport  P4 i P5 14 alumnes

Experimentem P4 i P5 5 alumnes

Teatre P4 a P5 16 alumnes

Teatre 1er a 3er 9 alumnes

Teatre 4rt a 6é 29 alumnes

Voleibol 3r a 6è 12 alumnes

QUOTES

Degut al dèficit del any anterior, s'han pujat quotes, unificant els preus pel temps de l'activitat, 27€ les activitats de 1h i
15 min i 30€ les activitats de 1h i 30/45 min.

FESTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquesta festa és molt importat per l’activitat ja que és on tots els nens podem mostrar una mica tot el que han aprés,
aquet any teníem un equip de musica nou pel pati, millorant molt el só, els pares i mares han col·laborat molt amb la
festa i ha sigut un èxit.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

David Gràcia
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE LA REVISTA LA TORRENTERA

Com cada any, l’equip de redacció de La Torrentera es retroba amb el màxim objectiu d’arribar de forma planera als
lectors, oferint-se com a espai per aportar-los informacions que siguin de l’interès general de tota la comunitat
educativa i en concret de la nostra escola. Tot, respectant i mantenint la forma i continguts habituals, que van veure’s
modificats en la passada edició -donada la circumstància d’editar un sol número especial, durant tot el curs, per
commemorar els 20 números de revista i 10 anys d’escola-.

Tot i l’extraordinari de la passada edició, el sistema de treball de la comissió continua sent el de sempre: reunions per
establir continguts, aportació d’idees, decisions, repartiment de tasques, recerca d’informació, recopilació, redacció,
muntatge, maquetació, impressió i distribució.

Recuperem durant aquest curs escolar, doncs, la forma i el gruix de les seccions habituals (tot i algun petit canvi):

CONTINGUT:
Mantenir el gruix de les seccions clàssiques:

 Editorial: Un cop d’ull crític a una circumstància actual.
 Reportatge: Abordem un tema d’interès col·lectiu en format d’entrevista.
 Obri’m l’aula: Aparador de les aules.
 Temps de migdia: Espai obert al monitoratge.
 Parlem-ne: Aprofundim en un tema amb la participació dels pares.
 Les Bugaderes: Notícies breus de l’escola.
 Trenca’t la closca: Entreteniments de llengua i mates.
 El Racó de l’AMPA: La Junta directiva pren la paraula.

Amb la publicació d’una mare enviada per correu electrònic a la redacció, durant la primera edició del curs, donem
per tancada definitivament la secció “Explica’ns la teva”.  Proposada per a què alumnes, mares, pares, mestres,
monitors,... compartissin amb el lector experiències viscudes en l’àmbit escolar, comprovem que, tot i les crides a la
participació –via web i motxilla- , la resposta és escassíssima de manera que, a falta d’interès obvi, decidim no apostar
més per aquesta secció.

La secció “Temps de lleure” passa a ser un aparador de propostes de llibres predilectes de tots els cursos de l’escola.

Mantenim a la Pàgina de crèdits inicials l’apunt:
“L’equip de redacció no es responsabilitza ni ha de compartir les opinions exposades en aquest exemplar”

Continuem aportant informació sobre la foto que conforma la portada i fem aparèixer en la mateixa plana, els
aparadors de l’AMPA (Facebook, Twitter, web, blog)  i les vies de participació a La Torrentera
(latorrentera.carabassa@gmail.com).

FORMA/LOGÍSTICA:

Seguim apostant per l’edició a tot color.  Tornem a les 2 edicions anuals, una pel febrer i una altra per final de curs. La
primera edició manté les 24 planes habituals i en la segona entrega fem ús de 4 planes més, cosa que no s’havia fet
fins ara (tret l’edició especial del curs passat). Donat el volum de material que tenim –del qual no volem prescindim-,
valorem i decidim “fer créixer”  la publicació del juny fins a 28 pàgines.  Si bé és cert que a cada edició ens trobem amb
la necessitat d’escurçar el material que tenim per no poder encabir-ho tot com voldríem, en aquest cas concret se’ns fa
impossible concentrar-ho tot en el nombre de pàgines habituals.

http://ampacarabassa.wordpress.com
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Fer més extensa la revista en la seva 2a edició, ens fa sortir-nos del pressupost anual en 160 €. Per descomptat, La
Torrentera exposa el tema a la Comissió Econòmica, que dóna el vistiplau a aquesta despesa extra.

Seguim apostant per tiratges de 500 exemplars per edició. Com sempre, els sobrants, no lliurats, es continuaran
repartint durant les jornades de portes obertes, portant-les a espais públics del barri, com ara la Biblioteca Can
Mariner o es lliuraran a petició de tot aquell que hi estigui interessat.

Malgrat l’esforç continu des de l’inici, la publicació no pot ser lliurada fins a la darrera setmana de curs escolar 2013-
2014.

EDICIONS D’AQUEST CURS

La primera publicació del curs, Nº21 (Febrer), presenta continguts bàsicament literaris, amb un Editorial que carrega
contra la LOMCE del Ministre Wert.

Amb l’excusa de l’exposició sobre l’obra de la Roser Capdevila “Llapis i.... acció” del Palau Robert, presentem una
entrevista ben propera a l’ artista que obre les portes de casa seva per explicar-nos experiències viscudes i anècdotes
de feina i no feina. Tot,  amb l’afegit de felicitar La Torrentera tot dedicant-li un dibuix a la mateixa portada de la
revista.

En aquest número participen en la secció Obri’m l’aula les classes de P3, P4, P5, 1r, 4t i 5è.

Dediquem el Parlem-ne als aniversaris literaris, que durant el 2014 són molts, tant d’editorials com de contes que han
esdevingut Best Sellers, i aprofitem l’espai “Què n’opinen els pares?” per esbrinar els hàbits de consum de lectura dels
seus fills i filles. Efectivament, un cop més en demanem la col·laboració en forma d’enquesta per tal de desenvolupar
aquesta secció. Ara sí, però, suprimim la difusió de l’enquesta via motxilla per a què tothom que hi vulgui participar ho
faci via WEB.

El “Temps de migdia” dels monitors presenta les decoracions de l’escola durant el Nadal i la Junta Directiva de l’AMPA
dedica el seu espai a presentar les persones que conformen aquesta direcció, escollides el desembre de 2013 -junta
que es va renovar, parcialment, en aquell moment.

Als entreteniments habituals del “Trenca’t la Closca” sobre llengua (dites i frases fetes en la nostra llengua),
matemàtiques (jocs amb números) i a la ja habitual tira còmica d’un col·laborador de la revista, s’afegeix la secció
“Palíndroms” com a apunt curiós.

La segona publicació del curs, Nº 22 (Juny) es distribueix, com dèiem, la darrera setmana de curs. Presentem una
portada amalgama de Música i Llibres, plats forts d’aquest número.

L’Editorial esdevé una crida a la participació de tota la comunitat en educació. Tenim les eines i el mecanisme per a
formar part de les decisions que s’estableixin a cada centre. És una obligació moral fer-ne ús.  Continuem apostant pels
logos afins a la filosofia de la nostra escola.

Dediquem el Reportatge a la tasca enriquidora que fan les biblioteques a adults i infants, i aprofitem l’excusa per retre
un merescut homenatge, en format entrevista, a la Teresa Vinyals, per la seva jubilació. Tanmateix, fem esment a la
vida i obra d’en Miquel Batllori, savi català que donà nom, en primera instància, al Torrent de Can Carabassa.

En aquest número participen en la secció Obri’m l’aula les classes de P3, P4, P5, 2n, 3r i 6è.

El “Parlem-ne” fa un toc d’atenció, de la mà de la Mireia Lleó, al  perill que pot córrer la música com a matèria
curricular a les escoles amb la implantació de la llei Wert, i com no podia ser d’una altra manera, els pares mostren el
seu parer i recolzament expressant el que representa per a ells la música.
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El “Temps de migdia” dedica el seu espai als 10 anys d’equip de monitoratge i la Junta de l’AMPA presenta totes i cada
una de les seves comissions i grups de treballs, anomenant qui les conformen, fent un petit resum de les tasques que
hi desenvolupen, com es gestionen i facilitant-ne adreces de contacte.

OBJECTIUS

No per haver assolit els objectius que la comissió es plantejava ara fa un any, deixem de desitjar-los per a  properes
edicions.

Se segueix treballant per a:

I. Cercar temes d’interès general dins de l’àmbit educatiu i transmetre’ls al lector per a tenir-lo informat d’allò
que es cou al seu voltant, d’una manera planera però educativa.

II. Fer una revista, estèticament, atractiva.
III. Oferir espai a qui ho demani com a eina de difusió (mestres, mares/pares, comissions,...)

I a nivell intern:

IV. Fer respectar els terminis de lliurament de material de les parts col·laboradores per tal de disposar del temps
suficient que requereixen les revisions, correccions i imprevistos de darrera hora.

V. Poder copsar el feedback de la nostra tasca.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

En acabar el curs 2012-2013 van deixar de col·laborar en aquesta comissió la Marta Jiménez (mestra) i l’Anna Aixalà
(mare), de manera l’equip que ha fet possible les edicions del curs 2013-2014 és el format per: Maite Alcaine (mestra),
Mar Durán (mare), Silvia García (mare), Jaume Moseguí (pare), Carles de la Prida (pare), Jordi Ribé (mestre) i David
Serra (pare).
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS

INFORMACIÓ GENERAL:

La comissió de serveis té al seu càrrec fer el seguiment de les activitats escolars que es realitzen durant l’espai de
migdia (tallers i menjador) i els serveis (piscina, guarderia,...) que l’escola ofereix a tots els seus alumnes.

La coordinadora de tots aquests serveis i l’equip de monitors i monitores es reuneixen periòdicament per tal de tenir
un bon funcionament d’aquesta comissió.

Per fer ús de cadascun dels serveis les famílies han de estar dins la normativa interna de l’AMPA.

ESPAI MIGDIA

OBJECTIUS

Durant l’estona de dinar, l’equip de monitors i monitores ha de vetllar, perquè sigui un espai relaxat on els nens i nenes
aprenguin hàbits d’alimentació, d’ordre, higiene i de relació. Personalment cada monitor/a fa el seguiment de cada
nen/a i la valoració que se’n deriva, tant de l’aprenentatge d’aquests aspectes com de l’actitud, els reflecteix en els
informes que arriben a les famílies. En el cas de parvulari dues vegades al curs (pels vols de Nadal i en acabar el curs) i
en la resta de primària tres cops (Nadal, Setmana Santa i final de curs).

Els objectius proposats pel curs són els següents:

 Àmbit de l’equip de monitors i monitores:
o Aconseguir una dinàmica individual activa, de responsabilitat i compromís envers la tasca que s’està

realitzant (tant a nivell personal com de grup) i vers l’equip de monitors i monitores.
o Establir i seguir una mateixa línia educativa per treballar amb els infants tot establint una relació

cordial amb tots els nens i nenes d’una manera respectuosa i madura.

 Àmbit de menjador:
o Treballar aspectes d’hàbits d’alimentació, de relació, d’ordre i higiene de manera lúdica amb els nens

i nenes, adequant-los a les diferents edats.
o Implicar-se en la tasca de mantenir l’estona de pati com un espai de joc sense conflictes, tenint una

actitud activa i d’alerta.

ORGANITZACIÓ

La gestió de la cuina està cedida a la fundació Futur. Els menús s’elaboren conjuntament amb la nutricionista de futur,
la coordinadora i la comissió de menjador.
P3-P4 i P5 dinen a les classes i de 1r a 6è al menjador.

P3:
El primer trimestre s’elabora un menú especial per ells considerant que es troben en fase d’adaptació. Els nens/es de
P3 dinen a la classe a les 12h30. Els monitors preparen taula i serveixen el menjar que tenen preparat amb carros. A
mida que acaben surten a jugar a la terrassa fins les 13’30-13’45h, hora que van a dormir. A partir del 2n trimestre es
renten les dents.
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P4:
Els nens/es de P4 dinen a la classe a les 12h30. Els nens surten a la terrasseta mentre un monitor prepara les taules. Un
cop servit el 1r plat entren a dinar. A mida que acaben es renten les dents i surten a jugar a la terrassa i a les 14h
baixen tots al pati gran.

P5:
Els nens/es de P5 quan acaben les classes baixen al pati gran. Cap a les 12’45h un monitor entra a parar taula i al
voltant de les 13’15h entren els nens a dinar, a mida que acaben es renten les dents i surten a jugar a la terrassa.

1r i 2n:
Els nens de 1r i 2n baixen al menjador a les 12h30 i entren directament a dinar, ja es troben la taula parada. A mida
que acaben surten al pati. Amb el seu monitor es renten les dents a les piques del pati.

3r i 4t:
Els nens de 3r i 4t baixen al pati, i el grup responsable, acompanyats del monitor, paren taula. Entren a menjar a les
13h. A mida que acaben  es renten les dents i surten al pati.

5è i 6è:
Els nens de 5è i 6è baixen al pati, i el grup responsable, acompanyats del monitor, entren a parar taula a les 13h30.
Entren a menjar a les 13h45. A mida que acaben es renten les dents i surten al pati.

RESUM CURS 2013/2014

El promig de menús diaris servits durant aquest curs ha estat de:

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
373 382 392 395 395 396 399 393 390 384

Per tant podem dir que el nombre de menús servits s’ha mantingut respecte l’any anterior.

De les demandes fetes a l’Ampa va sorgir la idea de fer jocs dirigits al pati de l’espai migdia. Així que al 3r trimestre vam
fer una prova pilot per tal d’estudiar la idea. Activitats proposades:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
P4 Joc organitzat --- --- --- Biblioteca/ disfresses
P5 --- --- --- Biblioteca/ disfresses Joc organitzat
1r Jocs organitzats/ pati --- Piscina Jocs taula/ biblioteca ---
2n Jocs organitzats /pati --- Piscina Jocs taula/ biblioteca ---
3r --- Piscina Jocs organitzats/ pati --- Jocs taula/ biblioteca
4t --- Piscina Jocs organitzats/ pati --- Jocs taula/ biblioteca
5è --- Jocs organitzats/ pati --- Piscina Jocs taula/ biblioteca
6è --- Jocs organitzats/ pati --- Piscina Jocs taula/ biblioteca



DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2014-2015
Barcelona, 19 de febrer de 2015

C/ Llobregós, 17-23
08032 Barcelona
Tel.:93 407 40 15
http://ampacarabassa.wordpress.com 23

PISCINA

Aquest servei s’ofereix als alumnes de P3 a 6è, i es desenvolupa a la piscina del SAFA. Donada la seva proximitat el
desplaçament es fa caminant .

ORGANITZACIÓ
Els grups de parvulari van amb la mestra i una monitora, de 10h a 10h50’. Els nens que no fan piscina es queden a
l’escola amb una mestra.

Els nens de primària van a la piscina de 13 a 13’50 amb dos  monitors de mitja pensió i dos monitors contractats
només per fer aquests acompanyaments de 1r a 4t. Per al grup de 5è i 6è només hi van els dos monitors del curs i la
coordinadora per a fer el suport al carrer. Els nens i nenes que no realitzen piscina es queden amb el monitor del curs
al pati de l’escola.

RESUM CURS 2013/2014

El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant aquest curs ha estat de:

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
288 286 283 274 272 272 269 267 267

Això representa un augment del 3,4 % respecte a l’any anterior.

SERVEI DE GUARDERIA

Aquest servei està adreçat a les famílies que tenen horaris laborals no coincidents amb els escolars. Funciona de 2/4 de
8 a 9 del matí i de 4h30 a 5h30 de la tarda.

RESUM CURS 2013/2014

El promig de nens que han fet ús d’aquest servei durant aquest curs ha estat de:

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
Matí 57 55 54 52 52 55 52 54 52 47
Tarda 26 40 35 32 34 31 31 27 29 163

Respecte l’any passat s’ha notat un descens en l’ús de la guarderia, tant de la del matí com la de la tarda. Al matí el
descens ha estat d’un 20% i el de de la tarda d’un 13%.

Dins aquest darrer servei de guarderia de tarda, seguint el que estableix la normativa interna de l’AMPA pels pares que
incompleixen l’horari de recollida, s’han hagut d’efectuar sancions de 23 fraccions de quart d’hora que representa un
augment respecte l’any anterior, que es van efectuar 19 fraccions.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Maria Lecha, Gemma Bonet i Elena Bacardí.
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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA

La política econòmica de l’AMPA en l’àmbit educatiu es basa en els següents principis:

 Mantenir i millorar la qualitat de l’ensenyament.
 Afavorir les bones relacions entre el personal contractat.
 Contractar serveis amb institucions i/o empreses reconegudes per la seva professionalitat i prestigi.

L’elaboració dels pressupostos i l’establiment de quotes s’han establit fins ara seguint els següents criteris:

 La quota de l’AMPA és anual i només es cobra per família.
 L’import total del pressupost de Material i Funcionament d’escola es reparteix en deu quotes mensuals.
 L’import total del pressupost de Natació es reparteix en nou quotes mensuals.
 L’import total dels pressupostos de: Espai de Migdia i Guarderia es reparteixen en deu quotes.
 Les Activitats extraescolars es reparteixen en vuit quotes.
 El pagament de Llibres suposa una sola quota anual.
 Es realitza el cobrament fraccionat de colònies i sortides de classe.

El volum global d’ingressos que ha gestionat l’AMPA durant el curs 2013/2014 ha estat de 758.007,02 € amb unes 25
persones contractades al seu càrrec. Dels quals 136.121,69 euros s’han traspassat a l’escola, en concepte de materials,
renovació de llibres, sortides i colònies.

La gestió total del curs ha donat un resultat positiu de 15.067,01 euros.

De totes les partides pressupostaries, la de més envergadura econòmica és Espai migdia amb un 67,15 % del total
d’ingressos, seguida amb molta distància de Natació amb un 9,94%, i Extraescolars amb un 6,83% . Seguides per
escola d’estiu amb 4,22% Material i funcionament amb un 4,08%, acollides de matí/tarda amb un 3,84%, Atípics per
2,33% i AMPA amb un 1,62%.

S’han reflectit com a impagats, a la partida general d’Ampa, el import de 5.503,81 euros. Que són els que valorem com
a incobrables de manera definitiva.

La comissió agrairà totes les aportacions o suggeriments realitzats pels pares i mares, que puguin afegir valor a la
nostra gestió i millorin els resultats.

ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013/2014

1.- PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT D’AMPA

Es tracta del pressupost de funcionament intern de la pròpia AMPA Hi son representades les activitats que van
dirigides als pares i mares dels alumnes de l’escola i a la representació de la pròpia Associació, la revista i les
publicacions o circulars que faci l’AMPA. Aquí s’inclou l’assegurança i la quota d’associació a la FAPAC.

En aquest pressupost s’inclou l’ingrés de la Quota AMPA anual de 30 euros/família
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2.- PRESSUPOST DE MATERIAL I FUNCIONAMENT D’ESCOLA

Podem distingir dues parts en aquest pressupost, la que contempla el material que els alumnes necessiten i que
complementa el material escolar, equipaments i mitjans que l’Escola Torrent de Can Carabassa, en compliment del seu
model educatiu, necessita per a l’educació dels nostres fills/es. Aquest pressupost finança les activitats de l’escola que
no disposen de pressupost suficient i que, derivat del nou sistema de relació amb el claustre de professors,
complementa les partides que dota el finançament públic.

En aquest sentit, l’import que es va aprovar per consell escolar, és de 70 euros/alumne/any. En aquest sentit es fa en
cobraments mensuals, en 10 quotes de 7 euros.

L’escola (equip directiu i claustre) són els que gestionen aquests diners i ho comptabilitzen i justifiquen mitjançant el
programa de comptabilitat de la Generalitat, els comptes es presenten i s’aproven al consell escolar.

En aquesta quota mensual, se li afegeix 5 euros/alumne en concepte de gestió i funcionament de la pròpia AMPA.

En aquest pressupost també es gestiona la quota anual de renovació de llibres, 50 euros/alumne/any.

També destacar que cada vegada més, s’està implementant, a proposta del consell escolar, de generar material propi
en lloc de comprar-ho. Aquest fet comporta la realització de traspassos trimestrals per tal que l’escola ho comptabilitzi
i administri com cregui oportú

Amb la finalitat de donar més detall a les famílies, a partir d’aquest any, aquesta partida pressupostaria ja no es dirà:
MATERIAL, GESTIÓ I FUNCIONAMENT, sinó que cada quota anirà a la seva partida pressupostària corresponent i al full
de quotes es desglossarà l’import que correspon al material que es traspassa a l’escola (70 euros) i la quota de gestió i
funcionament (50 euros).

Les quotes* d’aquesta partida, han quedat en:
 Material 70 euros/alumne/any
 Gestió i funcionament 5 euros/alumne/mes.
 Renovació de llibres 50 euros/alumne/any

* La proposta de dates i fraccionaments d'aquestes quotes per al curs vinent estan definides en el document de
propostes de canvis.

3.- PRESSUPOST D’ESPAI MIGDIA

Assumeix el cost del dinar, monitors i material utilitzat per a dur a terme l’activitat de Tallers. En definitiva, el cost del
temps de la franja horària en la que els nens i nenes dinen i disposen de temps lliure de pati.

4.- PRESSUPOST DE NATACIÓ

Recull les despeses de monitors, acompanyants i SAFA i es nodreix de les quotes pagades per les famílies, quins nens
realitzen aquesta activitat.

La quota de piscina és mensual i per aquest curs és de 25 euros/alumne  x 9 quotes
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5.- PRESSUPOST DE GUARDERIA

Aquest  servei s’ofereix tant de matí com de tarda. El nivell d’acceptació del matí és força més alt que a la tarda, donat
el servei d’activitats extraescolars. Tanmateix valorem positivament el funcionament de l’activitat durant el mes de
juny.

L’import de les sancions a les famílies que recullen tard als nens de guarderia i extraescolars es destina a compensar al
monitor, per l’estona que ha de treballar de més, i a l’adquisició de material.

Les quotes mensuals per aquests servei són:

 Acollida matí de 7:30 a 9 queda en 32 euros/alumne – tiquet esporàdic 3,50 euros/dia
 Acollida tarda de 16:30 a 17:30 queda en 22 euros/alumne – tiquet esporàdic 2,50 euros/dia

6.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest servei que ofereix l’AMPA està realitzat pràcticament tot per part d’empreses o personal extern a l’escola.

7.- PRESSUPOST ESCOLA D’ESTIU

S’engloben tots els ingressos i despeses provinents del desenvolupament del casal d’estiu.

Els ingressos provenen estrictament de les quotes pagades pels usuaris, doncs no hem gaudit de subvenció.
Enguany s’han reflectit les activitat de setembre 2013 i juliol 2014. En el quadre annexa podrem veure el resultat de
l’escola d’estiu 2014 (juny, juliol i setembre 2014).

8.- PRESSUPOST ATÍPICS

Aquesta partida del pressupost engloba tots aquells moviments econòmics que es desenvolupen dintre de l’àmbit
d’actuació de l’AMPA i que no pertanyen a l’activitat pròpia de l’Ampa. Contempla iniciatives que serveixin per enriquir
social i culturalment el nostre col·lectiu. Per tant, actualment trobem en aquest pressupost la venda de loteria, els
mercats i fires de llibres, i de roba i joguines, la venda de samarretes i gots, la festa de final de curs, etc.
Els beneficis d’aquestes partides ha anat  destinat a la festa de final de curs, a suportar pèrdues de anys anteriors, a
compensar altres partides deficitàries i comissions sense partides pressupostades, com defensem l’escola, l’escola de
pares i mares,etc.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Miquel Villalba, Mar-Lia Grande i Sílvia Bayarri.
Secretaria de l’AMPA: Isabel Valle.
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PROPOSTES PER APROVAR A L'ASSEMBLEA

1. Fons solidari de l'AMPA: recollint la demanda que s'ha fet en vàries reunions d'AMPA de fer un ús responsable i
adaptat a les necessitats dels diners recollits en les fires que organitzem durant el curs, fem la proposta de fixar la
quantitat que destinarem a reservar per al fons solidari en un 25% dels beneficis obtinguts. Aquest fons solidari anirà
destinat a cobrir aquelles necessitats que decidim entre totes quan hi hagi propostes concretes.

2. Tiquets de menjador per a dies esporàdics tipus “abonaments”: aquesta també és una demanda que fa temps que
rebem, de fer un abonament de 10 dies esporàdics de menjador a un preu per dia més econòmic que l'esporàdic d'un
sol dia.

3. Pícnics: els infants que es queden a dinar cada dia tindran l'import dels pícnics inclòs en el preu de la quota de
menjador (que es manté en 120€ mensuals), els infants que es queden a dinar cada dia però no volen contractar el
servei de pícnic tindran una reducció en la quota de menjador (que serà de 118,8€ mensuals) i els infants que no es
queden a dinar i volen contractar el servei de pícnic tindran un pagament únic de 12€ el mes de setembre.

4. Canvis en la distribució de dues partides de les quotes i els períodes de cobrament de les mateixes, però mantenint
els imports de totes elles:

Actualment, estem cobrant els següents conceptes de la següent manera:

DISTRIBUCIÓ FINS CURS 14/15

Concepte IMPORT QUOTES MES/OS DE PAGAMENT TOTAL CURS

Material i funcionament 12 € 10 De Setembre a Juny 120 €

Llibres 50 € 1 Setembre 50 €

TOTAL 170 €

Donat que dels 12€ mensuals que paguem en concepte de “Material i funcionament”, els 7€ mensuals de material són
per traspassar directament a l'escola i els 5€ mensuals de funcionament són per a despeses generals d'AMPA, hem
pensat que era més correcte reorganitzar aquests imports en conceptes més adients a la realitat actual. Per tant,
proposem aquesta nova distribució dels conceptes:

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ A PARTIR DEL CURS 15/16

Concepte IMPORT QUOTES MESOS DE PAGAMENT TOTAL CURS

Llibres i Material
57 € 1 Setembre 57 €

7 € 9 D'Octubre a Juny 63 €

Funcionament i gestió 5 € 10 De Setembre a Juny 50 €

TOTAL 170 €

Per tant, en el cas que una família no vulgui estar associada a l'AMPA, estaria exempta de pagar la quota anual de 30€
que paguem al gener en concepte de “Quota d'AMPA” i els 5€ mensuals en concepte de “Funcionament i Gestió” que
pagarem de Setembre a Juny. Recordem, però, que en aquest cas tindrà un suplement del 5% del preu sobre qualsevol
servei gestionat per l'AMPA que hagi de contractar.
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A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST D'AMPA 2013/14

 

PRESSUPOST RTAT. TANCAMENT

DIFUSIÓ 2.400,00 2.193,15 

Revista 1.700,00 1.804,40

Circulars 400,00 388,75

Xerrades (escola de mares i pares) 300,00 0,00

FAPAC 375,00 363,32 

Quota i Assegurança FAPAC 375,00 363,32

MATERIAL I MITJANS 1.250,00 635,55

Provisió material Ampa 400,00 0,00

Material fungible i arxiu 500,00 324,47

Comunicacions (Correu, mòbil) 350,00 311,08

SECRETARIA 4.101,02 4.008,00

Sou secretaria 2.690,46 2.690,46

S. Social secretaria 887,85 799,93

Comptabilitat i Gestoria 512,71 512,71

Desplaçaments secretaria 10,00 4,90

SUPLÈNCIES CURTES 35,78 

Suplències secretaria 35,78 0,00

CONTINGÈNCIES 600,00 

Fons contingències 600,00 0,00

IMPREVISTOS 336,34 5.653,08

Impagats curs actual 0,00 0,00

Despeses no pressupostades 336,34 149,27

Pèrdues per incobrables  - 5.503,81

TOTAL DESPESES 9.098,15 12.853,10 

RESUL. ANTERIORS i ALTRES -1.501,85

Saldo curs 12-13 -1.853,85

Cobrament impagats 352,00 

Interessos anuals banc 100,00 57,23

QUOTES 10.500,00 10.029,60

350 famílies x 30 € anuals 10.500,00 9.930,00

Desp. Administrativ. I recàrrecs 99,60

TOTAL INGRESSOS 9.098,15 10.086,83 

RESULTAT 0 -2.766,27



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST MATERIAL, GESTIÓ I FUNCIONAMENT CURS 2013/14

 

PRESSUPOST RTAT. TANCAMENT

MATERIAL I MITJANS 30.119,40  - 

GESTIÓ DIRECTA ESCOLA

Multicopista

Fulls A4 + fungible general

Fotocopiadores

Fungible ordinadors

Fungibles cicles 

Material classes i especialitats  

Festes populars

ASSEGURANÇA 1.600,00 1.582,00 

Assegurança accidents alumnes 1.600,00 1.582,00 

LLIBRES TEXT 20.758,40 3.258,40 

Amortització llibres curs 13/14 (1/4) 815,92 815,92

Renovació llibres fungibles (1 any) 10.500,00 0,00

Renov. Llibrets  fungibles parvulari (1 any) 4.000,00 0,00

Renov. Llibrets fungibles C. superior (1any) 3.000,00 0,00

Amortització llibres curs 10/11 (4/4) 175,22 175,22

Amortització llibres curs 11/12 (2/4) 39,48 39,48

Amortització llibres curs 12/13 (2/4) 2.227,78 2.227,78

MANTENIMENT 450,00 428,51 

Manteniment programes 450,00 428,51

SECRETARIA 20.163,65 18.990,66

Sou secretaria 11.984,77 11.984,77

S. Social secretaria 3.954,97 3.563,34

Comptabilitat i Gestoria 2.283,90 2.283,90

Despeses cobrament rebuts 1.900,00 1.158,65

Desplaçaments ambulatori 40,00 0,00

SUPLÈNCIES CURTES 159,40 159,40

Suplències secretaria 159,40 0,00

IMPREVISTOS 7.026,46 0,00

Impagats curs actual 0,00 0,00

Despeses no pressupostades 7.026,46 0,00

TOTAL DESPESES 80.277,30 24.418,97 

RESUL. ANTERIORS i ALTRES 4.099,52  - 

Saldo curs 12-13 1.677,02 0,00

Cobrament impagats 2.422,50 0,00

QUOTES 73.950,00 25.361,81 

*435 nens x 7 € x 10 mesos Material 30.450,00 0,00

*435 nens x 5 € x 10 mesos Gestió i Func. 21.750,00 22.103,41 

435 nens X 50 € LLIBRES 21.750,00 3.258,40 

TOTAL INGRESSOS 78.049,52 25.361,81 

RESULTAT -2.227,78 942,84
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PRESSUPOST ESPAI MIGDIA CURS 2013/14

PRESSUPOST RTAT. TANCAMENT

MENJADOR + TALLERS 184.040,96 181.310,52

Sou coordinadora 11.379,59 11.379,59

Sous monitors 123.903,07 125.283,33

S.Social coordinadora 3.755,27 3.383,41

S. Social monitors 40.888,01 37.250,27

sou neteja menjador (1 1/2 h. Diària) 3.094,00 3.094,00

S.social neteja menjador 1.021,02 919,92

MATERIAL I MITJANS TALLERS  MIGDIA 1.500,00 1.393,04

Material fungible 1.500,00 1.393,04

QUEVIURES, MATERIAL I MITJANS MENJADOR 2.400,00 2.108,39

Material 600,00 334,75

Reparacions i manteniment 200,00 0,00

Neteja menjador 1.600,00 1.773,64

Neteja alts cuina 0,00 0,00

SERVEI DE CUINA 202.383,96 209.873,88

59.452 serveis alumnes  x 3,33 197.975,16 205.082,54

2.640 serveis monitors x 1,67 euros 4.408,80 4.791,34

SOU SECRETARIA 7.438,22 7.278,38

Sou Secretaria 4.891,74 4.891,74

S. Social secretaria 1.614,27 1.454,43

Comptabilitat i Gestoria 932,21 932,21

SUPLÈNCIES 5.716,41 9.455,67

Suplències personal 5.716,41 7.867,85

S. Social suplències 0,00 1.587,82

IMPREVISTOS -3.234,21 60,04

Impagats curs actual 0,00 0,00

Despeses no pressupostades # -3.234,21 60,04

TOTAL DESPESES 400.245,35 411.479,92

RESUL. ANTERIORS i ALTRES -6.644,65 0,00

Saldo curs 2012-2013 -14.000,00 0,00

Cobrament impagats 7.355,35 0,00

QUOTES 406.890,00 417.582,39

365 nens x 120 x 9 quotes 394.200,00 408.045,99

Dinars esporàdics 420 tiq x 9 € 3.780,00 1.934,00

Dia Excursió/natació (13,30-15 h.) 30 x 7 € 210,00 126,00

Discontinus fixos 8.700,00 7.476,40

TOTAL INGRESSOS 400.245,35 417.582,39

RESULTAT 0,00 6.102,47



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

  

PRESSUPOST GUARDERIA CURS 2013/14

PRESSUPOST RTAT. TANCAMENT

PERSONAL GUARDERIA 24.277,62 23.952,66

Sous monitors 16.357,25 15.470,00

S. Social monitors 5.397,89 4.599,58

Sou coordinadora 1.896,60 1.896,60

S. Social coordinadora 625,88 563,90

Sous monitors horari intensiu juny 0,00 1.096,55

S. Social monitors horari intensiu juny 0,00 326,03

MATERIAL I MITJANS 250,00 116,19

Material 250,00 116,19

SECRETARIA 1.859,56 1.819,60

Sous Secretaria 1.222,94 1.222,94

S. Social Secretaria 403,57 363,61

Comptabilitat i Gestoria 233,05 233,05

SUPLÈNCIES 388,56 2.118,00

Suplències personal guarderia 388,56 1.635,72

S. Soc. Suplències 0,00 482,28

IMPREVISTOS -280,78 203,90

Impagats curs actual 0,00 0,00

Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00 203,90

Despeses no pressupostades -280,78 0,00

TOTAL DESPESES 26.494,96 28.210,35

RESUL. ANTERIORS i ALTRES -2.296,04 209,60

Saldo curs 12-13 -2.696,04 0,00

Cobrament impagats 400,00 0,00

Cobrament sancions retards tardes 0,00 209,60

QUOTES 28.791,00 23.653 

50 nens mati (9*32) 14.400,00 12.608,00

12 nens tarda (9*22) 2.376,00 1.416,00

540 Esporàdics mati tiq x 3,5 € 1.890,00 1.709,50

450 Esporàdics tarda tiq x 2,5 € 1.125,00 638,50

Discontinus fixos mati (1/2+ 8+ 1/2) 4.200,00 1.918,00

Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.300,00 2.519,00

Quotes guarderia intensiva juny 2.500,00 2.781,00

Esporàdics intensiva juny 0,00 63,00

TOTAL INGRESSOS 26.494,96 23.862,60

RESULTAT 0,00 4.347,75
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PRESSUPOST NATACIÓ CURS 2013/14

PRESSUPOST REALITZAT

ACOMPANYANTS 15.188,26 13.654,24
Sou coordinadora 948,30 948,30

Sous monitors 10.260,73 9.394,64

S.Social coordinadora 312,94 281,95

S. Social monitors 3.386,04 2.793,24

Suport  P-3 octubre 280,25 182,00

s. Soc. Suport P3 0,00 54,11

Parvulari 21.195,90 16.571,34
P3 a P5 :  21,41 €/nen x 9 mesos 21.195,90 16.571,34

Primària 21.609,00 27.536,45
1r a 4t :  17,15 €/nen x 9 mesos 21.609,00 27.536,45

SECRETARIA 1.859,56 1.819,60
Sou secretaria 1.222,94 1.222,94

S. Social secretaria 403,57 363,61

Comptabilitat i Gestoria 233,05 233,05

SUPLÈNCIES 248,02 1.137,27
Suplències personal acompanyant 248,02 910,00

S. Soc. Suplències 0,00 227,27

IMPREVISTOS -6.957,04 0,00
Impagats curs actual 0,00 0,00

Despeses no pressupostades # -6.957,04 0,00

TOTAL DESPESES 53.143,69 60.718,90

RESUL. ANTERIORS i ALTRES -3.106,31 0,00
Saldo curs 2012-2013 -3.590,31 0,00

Cobrament impagats 484,00 0,00

Aportació d'altres ppts. 0,00

QUOTES 56.250,00 61.800,00
250 nens x 25 euros x 9 mesos 56.250,00 61.800,00

TOTAL INGRESSOS 53.143,69 61.800,00

RESULTAT 0 1.081,10



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

PRESSUPOST EXTRAESCOLARS CURS 2013/14

TOTAL PPT. REALITZAT

ANUAL €

MONITORS 7.014,08 6.434,58

Sou monitora 532,25 218,40

S.Soc. monitora 175,64 64,93

Sou coordinadora 4.741,50 4.741,50

S.Social coordinadora 1.564,69 1.409,75

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 29.806,28 27.567,52

FUTBOL 4 grups (Diver's) 6.238,72 5.458,88

ATLETISME 1 grup  (extern) 1.300,00 1.650,42

PATINATGE  2 grups   (Diver's) 2.599,52 2.599,52

PRE-ESPORT  2 grup  (Diver's) 2.599,52 1.299,76

TEATRE  20 nens/es P3 a 3r (Clara Puerto) 3.040,00 9.446,00

TEATRE  15 nens/es 4t a 6è (Clara Puerto) 2.640,00 0,00

Material Teatre (8,50 € x nen) 357,00 508,50

ESCACS   12 nens/es   (Pep Melendres) 2.112,00 2.420,00

VOLEIBOL 2 grups (Divers) 2.599,52 2.079,68

BOLLYWOOD   30 nens/es  (Pilar Tudela) 4.800,00 1.299,76

EXPERIMENTEM 10 nens (Clara Puerto) 1.520,00 805,00

SECRETARIA 3.719,11 3.639,18

Sou secretaria 2.445,87 2.445,87

S. Social secretaria 807,14 727,21

Comptabilitat i Gestoria 466,10 466,10

SUPLÈNCIES 154,01 613,89

Suplències personal 154,01 473,20

S. Soc. Suplències 0,00 140,69

IMPREVISTOS 10.156,34 96,70

Impagats curs actual 0,00 0,00

Cobrament assegurança nens de fora 0,00 0,00

Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00 19,20

Despeses no pressupostades 10.156,34 77,50

TOTAL DESPESES 50.849,82 38.351,87

RESULT. ANTERIOR I ALTRES -9.315,18 54,60

Saldo curs 2012-2013 -9.601,18 0,00

Cobrament impagats 286,00 0,00

Cobrament sancions retards tardes 0,00 54,60

QUOTES 60.165,00 42.431,00

56 nens/es FUTBOL x 30 euros x 8 mesos 13.440,00 9.165,00

14 nens/es  ATLETISME X 27 €  x 8 mesos 3.024,00 3.051,00

28 nens/es  PATINATGE x 27 euros x 8 mesos 6.048,00 3.456,00

28 nens/es  PRE-ESPORT x 27 euros x 8 mesos 6.048,00 3.168,00

28 nens/es  TEATRE x 27 euros x 8 mesos 6.048,00 13.095,00

14 nens/es  TEATRE x 30 euros x 8 mesos 3.360,00

Material Teatre 8,50 € / nen) 357,00 476,00

14 nens/es  ESCACS x 30 euros x 8 mesos 3.360,00 3.759,00

14 nens/es  VOLEIBOL x 27 euros x 8 mesos 3.024,00 3.213,00

14 nens/es MAGIA x 27 eur. X 8 mesos 3.024,00 0,00

28 nens/es BOLLYWOOD x 27 x 8 mesos 6.048,00 1.944,00

14 nens/es DIBUIX I PINTURA x 30 € x 8 mesos 3.360,00 0,00

14 nens/es EXPERIMENTEM x 27 x 8 mesos 3.024,00 1.080,00

Quota assegurança nens fora escola 0,00 24,00

TOTAL INGRESSOS 50.849,82 42.485,60

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES 0,00 4.133,73



A.M.P.A. TORRENT CAN CARABASSA ATIPICS

PRESSUPOST ATÍPICS CURS 2013/14 

PRESSUPOST REALITZAT

ADQUISICIÓ ATÍPICS 10.200,00 9.396,34

Compra loterIa 8.000,00 7.940,00

Mercats segona ma i festa fi de curs 2.000,00 1.410,34

Compra samarretes 0,00 0,00

Compra gots 0,00 0,00

Despeses bar i altres 200,00 0,00

Comissió defensem l'escola 200,00 46,00

IMPREVISTOS 5.697,65 0,00

Despeses no pressupostades 5.697,65 0,00

TOTAL DESPESES 15.897,65 9.396,34

Resultat acumulat  2012/2013 3.097,65 0,00

Venda lotería 10.000,00 12.905,00

Venda roba i joguines 600,00 615,26

Venda llibres i altres 600,00 448,48

Venda samarretes 100,00 33,00

Venda gots 300,00 150,50

Venda bar i altres 1.200,00 316,86

TOTAL INGRESSOS 15.897,65 14.469,10

DIFERÈNCIA INGRESSOS-DESPESES 0,00 5.072,76

DETALL DESPESES FESTA FI DE CURS

Actuació 726,00 

Animació Sam esports 549,34 

Fustes 121,00 

Escuma 14,00 

TOTAL 1.410,34

LOTERIA

Reintegrament premi últim número 2.600,00



AMPA TORRENT DE CAN CARABASSA

PRESSUPOST ESCOLA D'ESTIU 2014
previsió casal juny/juliol/set 14 TOTAL REALIZAT

SOUS  I SEG. SOCIAL 18.751,31 18.339,67
Sou coordinadora 2.233,96 2.233,96
Seg Social coordinadora 463,19 512,90
Sou secretaria 2.210,03 2.210,03
Seg. Social  Secretaria 593,39 657,09
Total sous monitors i guarderia 10.445,99 9.809,20
seg. Social monitors 2.804,75 2.916,49

ADMINISTRACIÓ 437,67 437,67
Despeses gestió cobrament 13,94 13,94
Gestoria 423,73 423,73

MATERIAL I MITJANS 630,92 589,06
Material fungible 630,92 589,06

SUPLÈNCIES 181,79 122,84
Monitors 181,79 122,84
Secretaria 0,00 0,00

DINARS 4.547,25 3.690,82
1600 menus x 3.32 euros 4.159,25 3.380,89
270 x menús monit. X 1,66 € 388,00 309,93

EXCURSIONS 1.113,85 819,95
targes bus (T 10) 576,80 422,30
Piscina Clota (grans) 238,85 238,85
Piscines Creueta 298,20 158,80

NETEJA ESCOLA 1.724,70 1.681,27
5 h. diàries escola+menjador 1.724,70 1.681,27

IMPREVISTOS 855,99 622,22
Despeses no pressupostades 855,99 622,22

TOTAL DESPESES 28.243,48 26.303,50

QUOTES 28.626,00 26.163,00
Quotes setmanals 28.554,50 26.163,00
guarderia mati setmanal
tiquets menjador 0,00 42,00
tiquets guarderia mati 39,50 42,00

Asseg. Nens fora 32,00 32,00

TOTAL INGRESSOS 28.626,00 26.237,00

DIFERÈNCIA INGRESSOS - DESPESES 382,52 -66,50



  



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15

PRESSUPOST TOTAL

Despeses Ingressos Resultat

Gestió Ampa General 3.083,18 0,00 -3.083,18 

Espai Migdia 7.476,40 0,00 -7.476,40 

Acollida 1.918,00 0,00 -1.918,00 

Natació 0,00 0,00 0,00 

Extraescolars 3.456,00 0,00 -3.456,00 

Casal d'Estiu 32,00 0,00 -32,00 

Atípics 30,00 0,00 -30,00 

TOTAL 15.995,58 0,00 -15.995,58 

Introducció

En aquest pressupost hem reflectit les quantitats de despesses i ingressos de les que teníem 

coneixement en el moment d'elaborar-lo, tot i que en futurs pressupostos ens hem plantejat com a 

comissió l'objectiu de fer el tancament comptable a finals de curs i d'aquesta manera poder presentar 

un pressupost més ajustat a les necessitats reals de cada comissió.



  



 

PRESSUPOST D'AMPA IMPORTS (€)

MATERIAL I MITJANS 700,00

Material fungible i arxiu 350,00

Comunicacions (Correu, mòbil) 350,00

ALTRES PROFESSIONALS 2.796,60

Servei gestoria 2.796,60

MANTENIMENT 450,00 

Manteniment informàtic 450,00

ASSEGURANCES 1.975,00 

Quota i Assegurança FAPAC 375,00

Assegurança accidents alumnes 1.600,00 

DESPESES FINANCERES 1.200,00 

Comissions cobrament rebuts 1.200,00

DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ 2.200,00 

Revista 1.800,00

Circulars 400,00

PERSONAL 19.038,50

Sou secretaria 14.675,23

S. Social secretaria 4.363,27

PÈRDUES PER INCOBRABLES 5.500,00

Rebuts impagats no recuperables 5.500,00

AMORTITZACIONS LLIBRES TEXT 3.083,18 

Amortització llibres curs 11/12 (2/4) 39,48

Amortització llibres curs 12/13 (2/4) 2.227,78

Amortització llibres curs 13/14 (1/4) 815,92

ALTRES 1.200,00

Comissió Defensem l'Escola 200,00

Comissió Tots Som especials 600,00

Imprevistos 400,00

COMPENSACIÓ PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS 4.425,74

TOTAL DESPESES 42.569,02 

QUOTES 34.763,18

Quotes associats Ampa (30€ x 331 fam) 9.930,00

Gestió i funcionament )50€ x 435 alum) 21.750,00 

Part proporcional amortització llibres c/Ampa 3.083,18 

INGRESSOS FINANCERS 100,00

Interessos 100,00

TOTAL INGRESSOS 34.863,18 

RESULTAT -7.705,84

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



PRESSUPOST ESPAI MIGDIA IMPORTS (€)

COMPRES 3.773,64

Material fungible tallers 1.500,00

Material cuina 500,00

Productes neteja 1.773,64

ALTRES PROFESSIONALS 932,21

Servei gestoria 932,21

PERSONAL 197.112,36

Sou Secretaria 4.891,74

Sou coordinadora 11.379,59

Sous monitors 125.283,33

sou neteja menjador 3.094,00

Suplències personal 7.867,85

S. Social secretaria 1.454,43

S.Social coordinadora 3.383,41

S. Social monitors 37.250,27

S.social neteja menjador 919,92

S. Social suplències 1.587,82

SERVEI DE CUINA 212.273,88

Menús alumnes 207.482,54

Menús monitors 4.791,34

ALTRES 600,00

Imprevistos 600,00

TOTAL DESPESES 414.692,09

QUOTES 419.982,39

Permanents 408.045,99

Fixos discontinus 7.476,40

Tiquets esporàdics 1.934,00

Extraordinaris per natació 126,00

Extraodinaris per picnics 2.400,00

TOTAL INGRESSOS 419.982,39

RESULTAT 5.290,30

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

  

PRESSUPOST GUARDERIA CURS 2013/14

PRESSUPOST RTAT. TANCAMENT

PERSONAL GUARDERIA 24.277,62 23.952,66

Sous monitors 16.357,25 15.470,00

S. Social monitors 5.397,89 4.599,58

Sou coordinadora 1.896,60 1.896,60

S. Social coordinadora 625,88 563,90

Sous monitors horari intensiu juny 0,00 1.096,55

S. Social monitors horari intensiu juny 0,00 326,03

MATERIAL I MITJANS 250,00 116,19

Material 250,00 116,19

SECRETARIA 1.859,56 1.819,60

Sous Secretaria 1.222,94 1.222,94

S. Social Secretaria 403,57 363,61

Comptabilitat i Gestoria 233,05 233,05

SUPLÈNCIES 388,56 2.118,00

Suplències personal guarderia 388,56 1.635,72

S. Soc. Suplències 0,00 482,28

IMPREVISTOS -280,78 203,90

Impagats curs actual 0,00 0,00

Pag. Monitors (sancions retards tardes) 0,00 203,90

Despeses no pressupostades -280,78 0,00

TOTAL DESPESES 26.494,96 28.210,35

RESUL. ANTERIORS i ALTRES -2.296,04 209,60

Saldo curs 12-13 -2.696,04 0,00

Cobrament impagats 400,00 0,00

Cobrament sancions retards tardes 0,00 209,60

QUOTES 28.791,00 23.653 

50 nens mati (9*32) 14.400,00 12.608,00

12 nens tarda (9*22) 2.376,00 1.416,00

540 Esporàdics mati tiq x 3,5 € 1.890,00 1.709,50

450 Esporàdics tarda tiq x 2,5 € 1.125,00 638,50

Discontinus fixos mati (1/2+ 8+ 1/2) 4.200,00 1.918,00

Discontinus fixos tarda (1/2+8+1/2) 2.300,00 2.519,00

Quotes guarderia intensiva juny 2.500,00 2.781,00

Esporàdics intensiva juny 0,00 63,00

TOTAL INGRESSOS 26.494,96 23.862,60

RESULTAT 0,00 4.347,75



PRESSUPOST NATACIÓ IMPORTS (€)

PERSONAL 16.378,06

Sou secretaria 1.222,94

Sou coordinadora 948,30

Sous monitors 9.394,64

Suport  P-3 octubre 182,00

Suplències monitors 910,00

S. Social secretaria 363,61

S.Social coordinadora 281,95

S. Social monitors 2.793,24

S. Soc. Suport P3 54,11

S. Soc. Suplències 227,27

QUOTES SAFA 44.107,79

Parvulari 16.571,34

Primària 27.536,45

ALTRES PROFESSIONALS 233,05

Servei de gestoria 233,05

TOTAL DESPESES 60.718,90

QUOTES 61.800,00

TOTAL INGRESSOS 61.800,00

RESULTAT 1.081,10 

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



PRESSUPOST EXTRAESCOLARS IMPORTS (€)

ALTRES PROFESSIONALS 466,10

Servei gestoria 466,10

PERSONAL 10.221,55

Sou secretaria 2.445,87

Sou coordinadora 4.741,50

Sou monitora 218,40

Suplències personal 473,20

S. Social secretaria 727,21

S.Soc. monitora 64,93

S.Social coordinadora 1.409,75

S. Soc. Suplències 140,69

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 27.567,52

FUTBOL 5.458,88

ATLETISME 1.650,42

PATINATGE  2.599,52

PRE-ESPORT  1.299,76

TEATRE  (P3 a 3r) 9.446,00

TEATRE  (4t a 6è) 0,00

Material Teatre 508,50

ESCACS  2.420,00

VOLEIBOL 2.079,68

BOLLYWOOD 1.299,76

EXPERIMENTEM 805,00

TOTAL DESPESES 38.255,17

QUOTES 42.407,00

FUTBOL 9.165,00

ATLETISME 3.051,00

PATINATGE 3.456,00

PRE-ESPORT 3.168,00

TEATRE 13.095,00

Material Teatre 476,00

ESCACS 3.759,00

VOLEIBOL 3.213,00

BOLLYWOOD 1.944,00

DIBUIX I PINTURA 0,00

EXPERIMENTEM 1.080,00

ALTRES INGRESSOS 24,00

Quota assegurança nens fora escola 24,00

TOTAL INGRESSOS 42.431,00

RESULTAT 4.175,83

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



PRESSUPOST CASAL D'ESTIU IMPORTS (€)

COMPRES 589,06

Material fungible 589,06

ALTRES PROFESSIONALS 423,73

Servei gestoria 423,73

SERVEIS DE CUINA 3.690,82

Menús nens 3.380,89

Menús monitors 309,93

SERVEI DE NETEJA 1.681,27

5 h. diàries 1.681,27

PERSONAL 18.499,36

Sou secretaria 2.210,03

Sou coordinadora 2.233,96

Sous monitors 9.809,20

Suplències monitors 122,84

Seg. Social  Secretaria 657,09

Seg Social coordinadora 512,90

seg. Social monitors 2.916,49

Seg.Social Suplències 36,85

DESPESES FINANCERES 13,94

Comissions bancàries 13,94

EXCURSIONS 819,95

targes bus (T 10) 422,30

Piscina Clota (grans) 238,85

Piscines Creueta 158,80

ALTRES 500,00

Imprevistos 500,00

TOTAL DESPESES 26.218,13

Quotes setmanals 26.163,00

Esporàdics menjadors 42,00

Esporàdics guarderia 42,00

Asseg. Nens fora 32,00

TOTAL INGRESSOS 26.279,00

RESULTAT 60,87

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15



PRESSUPOST ATíPICS IMPORTS (€)

COMPRES 9.600,00

Compra loteria 8.000,00

Mercats segona ma i festa fi de curs 1.400,00

Despeses bar i altres 200,00

Altres compres 200,00

ALTRES 600,00

Imprevistos 600,00

TOTAL DESPESES 10.200,00

Venda loteria 10.305,00

Venda roba i joguines 600,00

Venda llibres i altres 400,00

Venda samarretes 30,00

Venda gots 150,00

Venda bar i altres 300,00

TOTAL INGRESSOS 11.785,00

RESULTAT 1.585,00

A. M. P. A. TORRENT CAN CARABASSA

CURS 2014-15
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